
 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

безпеки студентів. викладачів та співробітників Запорізької  державної інженерної академії  

на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних або диверсійних актів  

на 2016-2017 навчальний рік 

(лист Департаменту освіти і науки ЗОДА №02-15/1208 від 17.08.2016 р.) 

 

 

№ Заходи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1.  Забезпечення виконання наказу ректора № 97-01 від 14.02.2014 року «Про 

пропускний та внутріоб’єктовий режим в академії» з метою виявлення та 

недопущення пронесення до приміщень навчальних корпусів та гуртожитків 

підозрілих предметів, зброї, вибухових, легкозаймистих та наркотичних 

речовин, спиртних напоїв шляхом огляду сумок , рюкзаків, пакунків, інше 

та не допущення перебування у них сторонніх осіб 

 

 

постійно 

 

Начальник відділу охорони  

Сулейманов А.І. 

2.  Забезпечення виконання листа Департаменту освіти і науки ЗОДА №02-

15/1208 від 17.08.2016 р. «Про заходи безпеки на можливі ризики 

виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних або диверсійних актів та 

першочергові дії у разі їх виникнення» 

 

постійно 

 

Проректор з АГР Баранець В.І., 

 

3.  Проведення спільної наради з представниками правоохоронних органів, на 

яких розглянути питання безпеки студентів, викладачів і співробітників 

підчас навчального процесу та проведення масових заходів  

вересень-

жовтень 

2016 

Начальник відділу охорони  

Сулейманов А.І., 

начальник спецвідділу Таран В.М., 

декани, заступники деканів з ВР, 

начальник ОВВ Марті І.В. 

4.  Проведення разом зі співробітниками правоохоронних органів перевірки 

приміщень навчальних корпусів, гуртожитків та територій академії на 

виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів 

вересень-

жовтень 

2016 

Проректор з АГР Баранець В.І., 

нач. відділу охорони Сулейманов А.І., 

нач. служби ЦЗ Суржицька Л.А. 

5.  Забезпечення посиленого контролю за перебуванням у приміщеннях 

навчальних корпусів, гуртожитків та на території академії осіб, які не 

причетні до проведення навчально-виховного процесу 

 

постійно 

Проректор з АГР Баранець В.І., 

начальник відділу охорони  

Сулейманов А.І. 

 

6.  Підготовка та розміщення на сайті академії пам’ятки із правилами 

поводження у разі виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних або 

диверсійних актів та першочергових дій у разі їх виникнення 

 

2016-2017  

Начальник ОВВ Марті І.В., 

нач. служби ЦЗ Суржицька Л.А. 



7.  Ознайомлення студентів на деканських та кураторських годинах з  із 

правилами поводження у разі виникнення надзвичайних ситуацій, 

терористичних або диверсійних актів та першочергових дій у разі їх 

виникнення 

 

 

постійно 

Заступники деканів з ВР,  

куратори академічних груп 

8.  Проведення роз’яснювальної роботи серед студентів, викладачів та 

співробітників академії щодо завчасного інформування управлінь освітою 

або працівників правоохоронних органів про можливі факти 

противоправних акцій щодо зриву навчально-виховного процесу, 

розповсюдження пропагандистських матеріалів, націлених проти 

центральних та місцевих органів влади 

 

 

постійно 

Начальник спецвідділу Таран В.М., 

начальник відділу охорони  

Сулейманов А.І.,  

начальник ОВВ Марті І.В. 

 

9.  Проведення регулярних обходів території та об’єктів ЗДІА з метою 

виявлення сторонніх осіб, підозрілих предметів у навчальних корпусах та 

гуртожитках академії 

постійно Начальник відділу охорони  

Сулейманов А.І. 

10.  Облаштування  постів охорони та чергових пам’ятками з зазначенням 

телефонів служб СБУ та МВС у Запорізькій області з метою своєчасного 

реагування на прояви терористичної загрози 

 

постійно 

Начальник відділу охорони  

Сулейманов А.І.,  

заступник завідувача гуртожитками з 

ВР Комар Н.М. 

11.  Включення до планових інструктажів з БЖД для студентів ЗДІА питання 

щодо дії громадян при загрозі терористичних актів та воєнних дій 

постійно Начальник відділу охорони праці і 

техніки безпеки Шабля С.І., 

заступники деканів з ВР 

12.  Включення до програми навчань з цивільного захисту для викладачів та 

співробітників питання щодо дії громадян при загрозі терористичних актів 

та військових дій 

 

постійно 

Нач. служби ЦЗ Суржицька Л.А. 

13.  Залучення до інформаційно–роз’яснювальних та захисних профілактичних 

заходів щодо забезпечення безпеки студентів засоби масової 

інформації(газета «Академія», сайт академії) 

 

постійно 

Модератор сайту Попівща В.О. 

Редактор газети «Академія»  

Юсупова Н.А. 

 

 

 

 

 


